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9ος ΣΟΠΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΔ Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

«Ο ΔΤΚΛΔΙΓΗ ΓΙΑ ΣΗΝ Α΄» 

ΑΒΒΑΣΟ 18 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 

ΘΔΜΑΣΑ 

1
ο
 ΘΕΜΑ : α) Να ππνινγίζεηε ην πιήζνο ησλ θπζηθώλ αξηζκώλ από ην 1 κέρξη θαη ην 50 πνπ είλαη 

πνιιαπιάζηα ηνπ 2. 

β Να ππνινγίζεηε ην πιήζνο ησλ θπζηθώλ αξηζκώλ από ην 1 κέρξη θαη ην 50 πνπ είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ 3. 

γ) Να ππνινγίζεηε ην πιήζνο ησλ θπζηθώλ αξηζκώλ από ην 1 κέρξη θαη ην 50 πνπ είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ 2 

θαη ηνπ 3 ζπγρξόλσο. 

δ) Να βξείηε αξηζκνύο από ην 2 κέρξη θαη ην 50 πνπ δελ δηαηξνύληαη δηα 2, δηα 3 θαη δηα 5 θαη δελ είλαη 

πξώηνη αξηζκνί. Πόζνη ηέηνηνη αξηζκνί ππάξρνπλ; 
 

2
ο
 ΘΕΜΑ : Ο αξηζκόο ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ηνπ Γηάλλε είλαη δεθαςήθηνο αξηζκόο. 

 Τα ηξία πξώηα ςεθία είλαη 6, 9, 7. 

 Τν 4
ν
 , ην 5

ν
, ην 6

ν
,θαη ην 7

ν
 ςεθίν είλαη δηαδνρηθνί κνλνςήθηνη πξώηνη αξηζκνί, ηνπνζεηεκέλνη ζε 

αύμνπζα ζεηξά. 

 Τα ηξία ηειεπηαία ςεθία ζρεκαηίδνπλ έλα ηξηςήθην αξηζκό κεγαιύηεξν ηνπ 0 θαη κηθξόηεξν ηνπ 200 

πνπ δηαηξείηε δηα 3, δηα 5 θαη δηα 7. 

α) Να βξείηε ην 4
ν
 , ην 5

ν
, ην 6

ν
 θαη ην 7

ν
 ςεθίν ηνπ αξηζκνύ ηειεθώλνπ ηνπ Γηάλλε.   

β) Να βξείηε ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ ηνπ Γηάλλε. 

γ) Δμεηάζηε αλ ν αξηζκόο ηειεθώλνπ ηνπ Γηάλλε δηαηξείηαη δηα 45. 
 

3
ο
 ΘΕΜΑ : Ο Χξήζηνο θαη ν Κσλζηαληίλνο είλαη αδέιθηα θαη καζεηέο Γπκλαζίνπ. Έθηηαμαλ όπσο ην 

ζπλεζίδνπλ, θπζηθό ρπκό από θξνύηα θαη γέκηζαλ έλα γπάιηλν κπνπθάιη όγθνπ 1
1

2
 ιίηξα. 

Ο Χξήζηνο ήπηε ην 
1

6
 ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κπνπθαιηνύ θαη ν Κσλζηαληίλνο ήπηε ηα 

2

6
 ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

κπνπθαιηνύ. 

α) Πόζα ιίηξα ρπκνύ ήπηε ν θαζέλαο; 

β) Πόζα ιύηξα ρπκνύ έκεηλαλ ζην κπνπθάιη; 

γ)  Αλ όζν ρπκό έκεηλε ζην κπνπθάιη ηνλ κνηξαζηνύλ κηζό-κηζό, πόζα ιίηξα ηειηθά ήπηε ν θαζέλαο; 

δ) Πνηνο ήπηε ηειηθά πεξηζζόηεξα ιίηξα ρπκό θαη πόζα;  

ε)  Πξέπεη λα πίλνπκε θπζηθό ρπκό αληί ησλ αλαςπθηηθώλ θαη γηαηί; 
 

4
ο
 ΘΕΜΑ : Γίλνληαη ηα ίζα δηαδνρηθά επζύγξακκα ηκήκαηα ΑΒ=ΒΓ=ΓΓ=ΓΔ=5cm , όρη ζπλεπζεηαθά, ηέηνηα 

ώζηε ε γσλία 𝛢𝛣𝛤  λα είλαη 120
0
,  ε γσλία 𝛣𝛤𝛥   λα είλαη 90

0
 θαη ε γσλία 𝛤𝛥𝛦  λα είλαη 90

0
. Γξάθνπκε ην 

ζπκκεηξηθό ηνπ ζεκείνπ Α σο πξνο ην ζεκείν Β, ην Α΄. 

α) Να ζρεδηάζεηε ην ζρήκα πνπ πεξηγξάθεηαη πην πάλσ ρξεζηκνπνηώληαο ράξαθα θαη κνηξνγλσκόλην. 

β) Τη ζρήκα είλαη ην ηεηξάπιεπξν ΒΓΓΔ; Μπνξείηε λα ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ ηνπ; 

γ) Τη ηξίγσλν είλαη ην ΒΓΑ΄; Να βξείηε ηηο γσλίεο ηνπ. 

δ) Τη ηξίγσλν είλαη ην ΑΒΔ; Γηθαηνινγείζηε ηελ απάληεζή ζαο 
 

 Σα θέμαηα είναι ιζοδύναμα και κάθε θέμα βαθμολογείηαι με 5 μονάδες  Γιάρκεια διαγωνιζμού: 3 ώρες 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ 
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